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Side l

1. BAGGRUND

1.1 Historie

Cheminovas fabrik ligger på Rønland, se figur l. Cheminova
blev grundlagt i 1938 og lå da i Gladsaxe til 1944 hvor den flyt-
tede til Måløv og samtidig blev den doneret til Århus Universi-
tet. I 1953 flytter fabrikken til Harboøre Tange på et oppumpet
areal mellem dæmningen og Rønland. I perioden fra 1956 -
1960 flytter fabrikken ind på Rønland.

>' ^^^f -"̂
Chéminovahutfet w, .j;• .•n*w.4r~< a f?.? t-T-

Baggrundskort O Copyrighl Kort & Maffikelstyrøls'

Figur l Oversigtskort

Fra 1953 producerede Cheminova insektbekæmpelsesmidlerne
parathion og malathion, bestående af organiske fosfor- og svovl-
forbindelser. Desuden ukrudtsmidlet MCPA og fra 1956 - 1962
også kviksølvholdige bejsemidler til såsæd. Da fabrikken flytter
til Rønland koncentreres produktionen om insektbekaempels-
midler.

Cheminova har i perioden fra 1953 - 1962 udledt urenset spil-
devand i en klitgryde på Harboøre Tange ved høfde 42.1 perio-
den fra 1957 - 1962 deponeres tillige fast produktionsaffald i
klitgryden.

Desuden deponerede Staten fra 1961 til 1962, ca. 40 tons pesti-
cider i klitgryden, indsamlet fra hele landet.

11962 ophører såvel deponeringen af fast affald som udlednin-
gen af urenset spildevand i klitgryden.
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Side 2

Klitgrydedepotet var oprindelig 50 m x 30 m x 2 m og placeret
over grundvandsspejlet mindre end 100 m fra havstokken.

Under udbedring af høfderne langs vestkysten i 1971 stødte man
på depotet. Der blev ved den lejlighed fjernet ca. l .250 m3 sand-
blandet kemikalieaffald som blev deponeret i svovlgruberne på
Rønland. Resten af depotet blev overdækket med en kappe af as-
falt og beton.

Under en kraftig storm i 1980 bliver asfaltkappen blotlagt. Re-
geringen beslutter da at fjerne de koncentrerede dele af depotet

I sommeren 1981 bortgraves ca. 1.200 tons kemikalier. Det
drejer sig overslagsmæssigt om ca. 3,7 tons kviksølv, ca. 40 tons
insektgifte, ca. 600 tons forskellige andre organiske forbindelser
som paranitrofenol, klorfenoler og estre af thiofosforsyre samt
ca. 500 tons svovlaffald. Affaldet blev bortskaffet i 25.000
tromler til Tyskland. Der blev efterladt ca. 0,5 - l tons kviksølv
og ca.120 tons af andre kemikalier. Kemikalierne blev efterladt
under grundvandsspejlet, idet det ikke skønnedes økonomisk
forsvarligt at fjerne dem.

Øst for havdiget ligger Cheminovahullet. Her lå omladnings-
pladsen, da klitdepotet blev bortgravet. Samtidig er det nærme-
ste indsivningssted fra restforureningen under klitgryden i østlig
retning. Den øst-vestlige udstrækning er imellem havdiget og
den gamle landevej, og den omtrentlige nord-sydlige afgræns-
ning er imellem de to lervolde. Området blev i 1986 overdækket
med ca. 0,5 m jord, bl.a. fordi at kviksølvindholdet i de øvre
jordlag lå på 10 - 350 mg/kg tørstof. Det skønnes at arealet er ca.
100.000 m2.1 alt dækker det opfyldte areal ca. 150.000 m2.

Siden 1962 har Cheminova udledt spildevand via rørføring langs
Knoppervej, gennem Cheminovahullet og syd om Klitgrydede-
potet. Der har i perioder været brud på spildevandsledningen,
med forurening af området til følge. I dag fjernes de farlige stof-
fer inden spildevandet udledes, ca. 200 m ude i Vesterhavet.

Harboøre Kommune har haft en losseplads langs Knoppervej.
Der formodes ikke at være deponeret affald fra Cheminova.

Ved gammel fabriksgrund foregår der i dag afværge. Denne af-
værge blev påbegyndt i slutningen af 70'erne. Desuden er der
siden slutningen af 70'eme også afværget fra Cheminovas pro-
duktionsområde og fra Svovlgruberne på Rønland.

Miljøstyrelsen og Ringkjøbing Amt etablerede i 1988-1989 en
afværge imellem Klitgrydedepotet og Cheminovahullet. Der er
et ca. 300m nord-sydgående dræn, hvorfra der siden opstarten i
1989 er oppumpet ca. 3 m3/t til pumpehuset på hjørnet af Knop-
pervej og den gamle landevej. Det oppumpede vand renses via
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Side 3

et kulfilter. Drænet skulle hindre en indsivning fra Klitgrydede-
potet til Cheminovahullet.

1.2 Forureningens udbredelse og karakter

1.2.1 Forureningens udbredelse

Ringkjøbing Amt iværksatte en undersøgelse af Klitgrydedepo-
tet og Cheminovahullet i slutningen af 2000. Formålet var bl.a.
at klarlægge udbredelse og karakter af forureningen. De forelø-
bige undersøgelser viser at forureningen er langt mere udbredt
mod øst end tidligere antaget, samt at den nord-sydlige afgræns-
ning heller ikke er fastlagt. Der pågår i skrivende stund undersø-
gelser til at få fastlagt forureningsudbredelsen.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der er et hot spot under
og i umiddelbar nærhed af Klitgrydedepotet. Boringerne viser,
at forureningen når ned i ca. 10 m's dybde og at den er tiltagen-
de med dybden. Der er også konstateret fri fase under Klitgry-
dedepotet i en boring filtersat i 8 - 9 meters dybde. Indholdet
består bl.a. af EP3 (ethylparation) i koncentrationer der langt
overstiger opløselighedsproduktet. Den frie fase vil lægge sig på
bunden af grundvandsmagasinet, da vægtfylden er større end
vands.

Den konstaterede forurening ved Cheminovahullet, tyder forelø-
big på at udbredelsen af forureningen mod øst er forskellig fra
stof til stof. Dette kan formodentlig tilskrives de enkelte stoffers
forskellighed i opløselighed og adsorptionskapasitet.

Koncentrationerne af forureningen aftager væk fra Cheminova-
hullet.

1.2.2 Forureningens karakter

Det analyseres foreløbig ud fra en positivliste med 39 forskellige
forureningsstoffer samt gruppen af dialkylsulfider.

Positivlisten består af thiofosfater og nedbrydningsprodukter
heraf. Fenoler, klorerede fenoler, phenoxycarbonsyrer og deri-
vater heraf sarnt polysulfider. Desuden arsen og kviksølv.

Det kan ikke udelukkes at listen udvides i løbet af undersøgel-
sesforløbet.
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Side 4

1.3 Geologi og hydrogeologi

Inden en egentlig geologisk lagfølgebeskrivelse foretages, er det
meget væsentligt at få slået fast, at det landskabselement, som
depotet er beliggende på er en tange eller et barrieresystem. Det
indebærer at det er en meget dynamisk landskabsform, der ved
en storm eller en stormflod kan undergå meget store forandrin-
ger

Historisk set har Harboøre og Agger Tange været gennembrudt
adskillige gange af stormfloder, og der er dannet flere hundrede
meter brede kanaler. Den nuværende Thyborøn kanal blev dan-
net under en stormflod i 1863.

For ca. 200 år siden lå kystlinien i området ved høfde 42 ca. l
km længere mod vest og ved Thyborøn 2 km længere mod vest.
Denne kysterosion førte i slutningen af 1800-tallet til etablerin-
gen af høfder og diger. Da klitdepotet i 1980 blev blotlagt under
stormen udgjorde tilbagerykningen ved høfde 42 ca. 1,5 m om
året.

I dag er tilbagerykningen standset, fordi der foretages en inten-
siv kystfodring.

Det forhold at ingen kan forudsige hvornår en stormflod indtræf-
fer er en væsentlig faktor at inddrage, når der skal vælges en af-
værgemetode.

Et andet forhold af hydrologisk karakter er de store vandstands-
variationer der kan forekomme. Den normale tidevandsvariation
på 30 - 40 cm, har ikke den store betydning og virkningen af-
dæmpes hurtigt ind over kystlinien. I de foreløbige undersøgel-
ser som Ringkjøbing Amt har udført er der en situation med en
storm hvor vandstanden i Vesterhavet stiger med 2 m. Det be-
virker at grundvandet presses mod øst, en virkning der holder
flere dage. De foreløbige undersøgelser har vist, at der hyppigt
forekommer østvendt strømning.

Desuden forekommer der længerevarende lavvander eller høj-
vander i lagune området og i bredningen, op til en måned, som
en følge af særlige vindstuvningsfænomener.

Dette dynamiske hydrologiske miljø har haft stor indflydelse på
spredningen af forureningen. Det vil også få betydning hvis der
vælges en afværgeløsning, der omfatter hydraulisk kontrol med
området.

Slutteligt skal nævnes betydningen af densitetsforskellen imel-
lem saltvandet og ferskvandet. Der må formodes at være en salt-
vandskile, der kan presse sig ind i kystzonen under havstokken
og derved presse ferskvandet op.
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1.3.1 Geologi

Harboøre Tange er et postglacialt landskabselement dannet efter
sidste istids ophør. Da afsmeltningen starter lå havniveauet ca.
50 m lavere end i dag, dvs. at Danmark var landfast med Eng-
land. I takt med isens afsmeltning stiger havniveauet. På et tids-
punkt, når havstigningen har gjort at landforbindelsen brydes og
Vesterhavet dannes, opstår der en kystparallel strømning og tan-
gerne kan dannes, hvorved laguneområdet dannes. Det fører til
aflejring af finkornede sedimenter, hvorved der dannes en marin
ler-/silt-aflejring der er gennemgående i hele området imellem
Lodbjerg i nord og Bovbjerg i syd, og til Rønland i øst og for-
modentlig længere ind. Dette postglaciale marine lerlag kaldes
populært "fjordler" i området.

Overfladen af fjordleret ligger ved Klitgrydedepotet i kote -K3,5
m til -=-2 m. To km mod øst ligger fjordlerets overflade omkring
kote -5-6 - -^8 m. Det hælder således generelt i østlig retning.
Lagoverfladen er ikke helt plan så der kan forekomme småkupe-
ringer, ligesom der kan være deciderede erosionsrender ned i le-
ret. Erosionsrenderne kan være opfyldt med grovere materiale,
og derved fungere som dræn. Det kan ligeledes forekomme at
der indlejret i toppen af fjordleret er sandlag på op til et par me-
ters tykkelse.

Over fjordleret bliver komstørrelsen på materialet generelt grad-
vis grovere. Først siltet finsand, finsand og derpå øverst fin-
mellemkornet sand. Der er variationer i lagpakken med indslag
af grovere eller finere aflejringer, ligesom der kan optræde or-
ganiske lag. Der kan desuden være indslag af sten og trækuls-
stykker, samt skalførende lag. I deciderede klitområder vil den
marine sekvens være overlejret af flyvesand, der overvejende er
finkomet.

På forstranden og i laguneområdet er den samlede lagtykkelse
over fjordleret ca. 3 - 4 m. Ved digekronen kan lagtykkelsen
over fjordleret komme op på 7 - 8 m.

Ved Klitgrydedepotet er der fyld fra ca. kote 1,0 m og til terræn.
Digekronen består fra ca. kote l - 2 m af fyld, der er oppumpet
sand fra kystfodringen.

Over Cheminovahullet er der pålagt ca. l -1,5 m fyld. Diverse
fyldaflejringer kan have forskellig karakter. Ved Cheminova-
hullet er noget af fyldet mere leret og ved digekronen optræder
der grus (ral) og ved klitgryden er det sandfyld.

I2468_rpjdckatalogu.afv-miilighedef restfonircnHofde42_april200l_LAE-CKI.doc
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1.3.2 Hydrogeologi

Området omkring depoterne er mod vest afgrænset af Vesterha-
vet, mod nord og syd er det lagunesøerne, henholdsvis Thyborøn
fjord og Harboøre Fjord. Mod øst ved vejdæmningen er der en
vandforbindelse imellem Thyborøn og Harboøre Fjord. De 2
fjorde står i hydraulisk kontakt med Nissum bredning mod øst
ved Thyborøn.

På forstranden og i laguneområdet står grundvandet meget tæt
på terræn. Afhængig af tidevand, stuvningsforhold og stormsitu-
ationer veksler den umættede zone imellem O - l m. Ved dige-
kronen kan den umættede zone være op til 4 m.

Grundvandsforholdene er således meget dynamiske og præget af
den nære kontakt til Vesterhavet.

Som følge heraf er strømningsforholdene meget komplicerede.
Ringkjøbing Amt har i den igangværende undersøgelse opstillet
4 kontinuerlig registrerende dataloggere, der står på en øst-
vestlig linie, samt udført en række synkrone pejlerunder. Der
planlægges opstillet yderligere 6 nye dataloggere, således at der
kontinuerligt kan registreres under andre forhold end kun øst-
vestlige.

De foreløbige undersøgelser har vist at strømningen generelt ved
Cheminovahullet er østlig. I perioder med forhøjet vandstand i
Vesterhavet er strømningen set fra Klitgrydedepotet også østlig.

Generelt ved Klitgrydedepotet er der på forstranden et grund-
vandsskel, der forskydes i øst- vestlig retning afhængig afvand-
standen i Vesterhavet.

Det er meningen med de fortsatte undersøgelser at fa et tidsligt
billede af strømningsforholdene i alle retninger.

I depotområdet er der tidligere (1981) foretaget 2 prøvepump-
ninger. Der er rimelig overensstemmelse imellem de 2 prøve-
pumpninger. Der er fundet en T- værdi på 1,3 x l O"3 m2/s og en
hydraulisk ledningsevne K på 3 x l O"4 m/s . Pumpeboringen er
filtersat over et stræk på 4 m og udtrykker således et gennemsnit
af formationen.

På Rønland er der i 1985 og 1999 udført et hydraulisk forsøg,
hvor den hydrauliske ledningsevne er bestemt både horisontalt
og vertikalt for henholdsvis fin - mellemkornet sand, finsand og
siltet finsand. Værdierne er angivet efterfølgende.

l2«8_rpJdekatalogL_aiV-mulighederrestfoniren Hofde 42_april 2001_LAE-CKI.doc
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Geologi

F - M sand

Finsand

Si. Finsand

Hydraulisk ledningsevne m/s

Kh

2x10^

8,3 x KT4

3,5 xlO*

Kv

4x10"*

6,6 x 10'5

3,5 x 10'7

Magasintal
Ssm"1

0,015
0,003

0,009

Det kan således forventes, at der er lavere peremeabilitetsfor-
hold, desto dybere man er i den vandførende formation.

Som de hydrauliske parametre indikerer, er der stor forskel på
hvor i formationen der filtersættes, og om der anvendes vandret
eller lodret boreteknik.

Ringkjøbing Amt har et 300 m afskærende dræn imellem Klit-
grydedepotet og Cheminovahullet. Der pumpes kontinuerligt på
drænet med en ydelse på 3 mVt. Drænet har lokalt indflydelse på
strømningsmønsteret.

Foruden drænet er der en række drænrør hen over Cheminova-
hullet, der bevirker en overfladedræning, hvorved nedsivningen
til grundvandet mindskes.

12468_rp_idekaialog_afv-muligheder rolfonireo Hofde 42_april 200l_LAE-CKI.doc
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2. AFVÆRGEMULIGHEDER

Indledningsvis skal bemærkes at så længe undersøgelserne pågår
vedrørende forureningsudbredelse og karakter, så vil det ikke
være hensigtsmæssigt at komme med et endeligt forslag til af-
værgeforanstaltninger.

På grundlag af de hidtidige resultater, ser det ud til at man med
fordel kan dele området i 2, henholdsvis Klitgrydedepotet og
området omkring Cheminovahullet.

Begrundelsen for at dele området i 2 er at Klitgrydedepotet er
den overvejende kilde til forureningen. De højeste forurenings-
koncentrationer findes her, der er bl.a. fri fase af forurenings-
produkter, og hvad der er meget væsentligt, den korte afstand til
Vesterhavet. Sidstnævnte forhold indebærer at en stormflod kan
eksponere den mere koncentrerede del af forureningen. Af
samme grund kan der ikke opstilles et behandlingsanlæg, eller
for den sags skyld en vedvarende afskærmning af hot spot med
spuns, betonkappe eller lignende. Der er brug for en hurtig og
effektiv metode.

Cheminovahullet og det omkringliggende areal ligger øst for di-
gekronen og ligger derfor i større sikkerhed for Vesterhavet.
Samtidig er forureningskoncentrationerne lavere og aftager for-
modentligt udefter mod nord, øst og syd. Der er således tale om
et meget større areal, hvilket umuliggør en fjernelse af hele om-
rådet, men det udelukker ikke en delvis fjernelse.

Foe begge områder gælder at forureningens karakter bevirker at
særlige forholdsregler skal træffes når der arbejdes med den for-
urenede jord ligesom det vil udelukke visse afværgemetoder.
Ved eksponering af forureningen, vil der fremkomme ekstreme
lugtgener, der ud over at være farlige også vil kunne lugtes
mange kilometer væk Hvis pesticiderne udsættes for temperatu-
rer over 120°, vil de dekomponere, med eksplosionsfare til føl-
ge, samtidig udvikles der kemiske forbindelser der er endnu me-
re giftige end pesticiderne selv.

Ringkjøbing Amt har opstillet nogle kriterier og med 2 alternati-
ve forureningsscenarier.

Der skal fokuseres på afVærgeløsninger, som gennem aktive
indgreb over for forureningen, på kort sigt vil kunne gennemføre
en afskæring eller en markant reduktion af spredningen af for-
urenede stoffer fra depotområdet til omgivelserne, herunder Ve-
sterhavet og engområdet bag stranden.

Afværgekataloget skal indeholde en beskrivelse af en række
potentielt relevante afVærgekoncepter. Hvert afværgekoncept
beskrives med hensyn til virkemåde, forventet opnåelige miljø-
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Side 9

mæssige effekter og skønsmæssig tidshorisont for etablering.
Endvidere skal omkostningsniveauet overordnet anslås, baseret
på generelle erfaringer.

Der skal opereres med 2 scenarier, henholdsvis en hvor afvær-
gen skal virke ned til kote +-2 m til -K3 m og en hvor afværgen
skal virke ned til kote -^5 m til -^6 m. Den dybe afværge vil kun
være relevant for Klitgrydedepotet.

2.1 Afværge i relation til Cheminova

På Cheminovas område, dvs. Gammel fabriksgrund og Rønland,
har der siden slutningen af 70'erne foregået afværgeforanstalt-
ninger, såvel bortfjernelse af jord med kemikalier, som op-
pumpning og rensning af forurenet grundvand.

De stoffer som Cheminova har udført afværge over for, er de
samme som dem, der er deponeret i området ved Klitgrydede-
potet og Cheminovahullet, idet der bl.a. til Svovlgrubedepotet på
Rønland, er kørt affald fra Klitgryden og Gammel fabriksgrund.

Cheminova har således 20 års erfaring med håndtering af de
forurenede stoffer, der findes i Klitgrydedepotet. Disse erfarin-
ger omhandler bortgravning og deponering, bortgravning og
rensning i svovlanlæg, oppumpning og kemisk nedbrydning af
organiske forbindelser, oppumpning og biologisk rensning af
organiske forbindelser og oppumpning og kulfiltrering af kvik-
sølv.

Der er flere afværgeformer, der vil være teknisk og økonomisk
mere attraktive hvis afværgen foregik i et samarbejde med Che-
minova og eventuelt ind over deres i forvejen etablerede anlæg.

I forbindelse med valg af afværgemetode vil det derfor være re-
levant at mødes med Cheminova og diskutere eventuelle samar-
bejdsmuligheder.

2.2 Afværgemuligheder generelt

I det følgende nævnes forskellige afværgemuligheder, der vil
være relevante at tage i anvendelse, evt. i kombination. Klitgry-
dedepotet betragtes særskilt. Der er en række forhold der spe-
cielt karakteriserer forureningerne ved Cheminova, som indebæ-
rer nogle vigtige forudsætninger, hvor vi specielt vil fremhæve:

• På baggrund af Cheminovas erfaringer er de aktuelle stoffer
biologisk nedbrydelige i Cheminovas renseanlæg. Det skal
dog fremhæves, at der i renselægget nedbrydes under iltrige

12468_rpjdekal3log_a(v-mu]igheder resiforuren Hofde 42_apri1 2001_LAE-CKJ doc



Side 10

forhold, mens der i magasinet må forventes iltfattige forhold
og specielt under deponeringsområdet Dette gælder dog ik-
ke for kviksølvet!

• Forureningsstofferne har typisk en vægtfylde større end
vand, hvorfor det kan forventes, at forurening i fri fase syn-
ker til bunden af magasinet.

• Stofferne indebærer risiko for eksplosionsfare ved opvarm-
ning.

• Ved eksponering må der forventes massive lugtgener.

• Med de foreliggende undersøgelser antages pestivideme at
bindes relativt stærkt i jorden, dog således, at alt andet lige
vil nedbrydningsprodukter bindes svagere.

•
(

# Tidligere udførte forsøg med at vaske forureningen ud af
jorden på intakte kerner fra Rønland, henholdsvis fra Pro-
duktionsområdet og Svovlgruberne har vist, at ved udskift-
ning af vandvolumet 2 gange vil forureningskoncentrationen
falde til under 5 % af forureningens udgangskoncentration.
Ved 3 volumenudskiftninger vil forurerningskoncentrationen
være l % af udgangskoncentrationen. Restforureningen vil
overvejende være de mere ubehagelige stoffer som færdig-
varer og triestre.

• Der er givetvis tale om en betydelig saltholdighed i magasi-
net på grund af den tilsyneladende grundvandsstrømning i
østlig retning bl.a. foranlediget af vindbaseret overhøjde i
Vesterhavet og specielt i stormsituationer.

• Det sekundære magasin er frit og materialet består at sand
der er siltet i varierende grad og i et omfang så der kan være
delvis uafhængige magasiner. Der kan endvidere forventes
et betydelige indhold af organiske sedimenter. Forholdene
må forventes at være aflejret relativt regelløst

• Redoxforholdene i magasinet er ikke undersøget, men i lyset
af de varierende geologiske forhold og feltobservationer må
der forventes overvejende reducerede forhold.

Der er en række afværgemuligheder. der kan komme på tale
herunder forskellige kombinationer af disse. Nedenstående er
givet en listning af metoder, der umiddelbart kunne komme på
tale.

• Opgravning og gendeponering i specialdepot.

• Opgravning og rensning on-site rensning.

12468_rp_idekatalog_afv-mulighcdCTrestforurenHofde42_april2001_LAE-CKI.doc



Side 11

• Opgravning og transport til renseanlæg.

• Afværgepumpning og rensning på Cheminovas renseanlæg.

• Afværgepumpning og rensning på amtets renseanlæg.

• Dampstripning , opsamling afdamp og on-site rensning.

• In-situ stripning med elopvarmning og opsamling af luft og
rensning.

• In-situ kemisk oxidation, ozon, næringssalte, substrat, etc.

• On-site kemisk oxidation .

• In-situ biostimulering ved tilsætning af oxidationsmiddel,
næringssalte og evt. substrat.

• In-situ gennem reaktiv væg.

• On-site biostimulering i form af landfarming.

• Airsparging kombineret med opsamling af luft og rensning
af luft on-site.

• Air-venting kombineret med afsænkning afgrundvand her-
under evt. indspunsning af område.

• Indkapsling i form af spunsning kombineret med bentonit
suppleret med overdækning.

• Accelereret udvaskning ved tilsætning af overfladeaktive
stoffer (sæbe).

• Accelereret in-situ nedbrydning ved at øge tilgængelighed
ved tilsætning af overfladeaktive stoffer.

På forhånd vil vi dog understrege risikoen for eksplosionsfare
ved de metoder, der indebærer opvarmning in-situ. samt lugtge-
ner og utilsigtet spredning af giftige dampe til omgivelserne. Vi
vurderer, at selvom der gøres store tiltag for opsamling afdam-
pe, vil der være risiko for driftstopAfejl, der kan medføre spred-
ning til omgivelserne via luften af stærkt sundhedskadelige stof-
fer herunder kraftige lugtgener.

De samme overvejelser er relevante ved airsparging og airven-
ting af hensyn til risikoen for ukontrolleret spredning til omgi-
velserne. Desuden vurderes metoderne også som mindre egnede
på grund af de fleste stoffers begrænsede flygtighed. Dertil
kommer at der i laguneområdet og på forstranden stort set ikke
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findes en umættet zone, så forslaget skal kombineres med en
dræning eller der skal udlægges et permeabelt dæklag..

Ved valg af metode til rensning kan det ikke udelukkes, at der
også i et vist omfang skal renses for kviksølv og arsen. På bag-
grund af den nuværende viden vurderes det ikke som et pro-
blem.

2.3 Klitgrydedepotet

Der er 2 metoder der umiddelbart er anvendelige - enten bort-
gravning evt. med forbehandling eller in-situ rensning, der focu-
serer på at fjerne hot spot, så der hurtigt sker et fald i koncentra-
tionen. Begge metoder vil give et hurtigt resultat.

2.3.1 Bortgravning af KJitgrydedepot

Bortgravningen af restdepotet kræver at det aktuelle graveområ-
de indrammes med en spunsvæg ned til fjordleret, således at hot
spot kan fjernes. En nedspunsning i fjordleret bevirker samtidig,
at spunsen kommer til at stå så fast at forankring næppe er nød-
vendig. Det pågældende areal vil formodentlig være ca. 50 x 50
m, men kan først fastlægges når afgrænsningsundersøgelserne er
afsluttede. Spunsvæggen på forstranden skal give mulighed for
gravning til ca. 6 m's dybde og på digekronen til ca. 10 m's
dybde. Fyldsandet fra den tidligere gennemførte oprensning
(ned til kote ca. 0,5 - l m) afrømmes og placeres separat for se-
nere genindbygning.

Det egentlig forurenede lag der skal bortgraves og renses for-
ventes ved scenarie l at ligge fra kote ca. 0,5 m til ca. kote -5-2,5
m. Det svarer til at i alt 7.500 m3 forurenet jord skal fjernes, sva-
rende til ca. 15.000 t.

Ved bortgravning ned til kote -*-5,5 m, scenarie 2, vil mængden
være det dobbelte 15.000 m3, svarende til 30.0001.

På det foreliggende grundlag skønnes der at skulle bortgraves op
mod 30.000 t.

Der skal indrettes en speciel arbejdsplads i tilknytning til op-
rensningen, hvor der kan foretages diverse rensning af materiel
og spuns herunder opsamling afvand, der ledes til amtets kul-
filteranlæg. Endvidere skal der tilrettelægges og indrettes en
række forhold af hensyn til arbejdsmiljøet.

For at minimere de arbejdsmiljømæssige hensyn og for at have
en høj fremdrift i projektet specielt for at minimere perioden
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hvor depotet er fritlagt, bør der forinden været foretaget en
kortlægning af depotet som giver grundlag for entydigt at be-
stemme det areal der skal fjernes.

I givet fald kan der arbejdes med maskiner med overtryk. Al
færdsel i området skal minimeres.

Det kan endvidere ikke udelukkes, at der opstår gener for om-
givelserne i form af lugt og dampe fra skadelige stoffer. Der kan
blive behov for at begrænse arbejdet til kun at foregå under
fastlagte vindforhold eller alternativt etablere en overbygning
med telte eller lignende over udgravningsfeltet og et eventuelt
deponeringsareal.

Det opgravede jord kan bortskaffes til Kommunekemi. Alterna-
tivt oprettes et specialdepot i området ved Cheminovahullet
med henblik på efterbehandling med en kemisk eller biologisk
metode. Der skal her tages hensyn til, at den forurenede jord kan
give anledning til lugtgener.

Endvidere skal der foretages en grundvandssænkning inden for
de indspunsede område.

Efter bortgravning efterfyldes hullet med sand/grus og spunsen
tages op igen og rengøres i from at spuling.

Vandet fra grundvandssænkningen og spulingen skønnes at ud-
gøre ca. 5.000 m3, såfremt det sikres, at spunsen er udført tæt.

Vandet vurderes mest hensigtsmæssigt håndteret ved rensning i
amtets kulfilteranlæg med forbehandling af vandet for at tilba-
geholde suspenderet materiale mm.

Ved valg af opgravning som afværge, kan det være nødvendigt
efterfølgende hydraulisk at kontrollere vandet, idet erfaringerne
fra Rønland og Gammel fabriksgrund viser, at når der har været
gravet og omrørt i et område, så stiger forureningskoncentratio-
nen drastisk umiddelbart efter, for så at aftage igen.

Et skøn over omkostningerne er angivet i tabel l og 2. Vi skal
understrege at grundlaget er usikkert og skønnet derfor ligeledes
er usikkert.
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Opgravning

Projektering og indledende arbejder

Arbejdsplads

Spunsning

Udgravning

Vandbehandling i eksisterende vandbehandlingsanlæg:

Reservoir

- Aktivt kul
Tilfyldning og retablering

Eksternt miljøforanstaltninger og arbejdsmiljø

Tilsyn og kontrol

Dokumentation og analyser

Ot>eravnine i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

1.000

1.300
1.200

3.300

1.200

700
3.500

800
1.200

800

15.000

Tabel l Opgravning

Ekstern deponering

Transport
Rensning af jord på Kommunekemi (eksplosionsfarligt
affald): 10.000 t å kr. 12.680,-
Rensning af jord på Kommunekemi (organisk affald):
10.000 t å kr. 5.500,-
Rensning af jord (termisk behandling): 10.000 1 å kr.
1.000,-
Ekstern deponering i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr. x 1.000

3.500

127.000

55.000

10.000

195.500

Tabel 2 Ekstern deponering

Vi har i overslaget anvendt standardpriser fra Kommunekemi.
Ved en drøftelse med Kommunekemi er det imidlertid sandsyn-
ligt at priserne kan forhandles nedefter.

2.3.2 Specialdepot

Den opgravede jord fra klitgrydedepotet kan indbygges i et spe-
cialdepot placeret øst for diget. Områdets jordbundsmæssige
forhold sammenholdt med grundvandsforholdene giver mulig-
hed for at depoter kan placeres med bund under grundvandspej-
let, så der altid vil være sikret med en indadrettet trykgradient i
depotet såfremt det sikres, at vandspejlet i depotet holdes under
der omgivende vandspejl. Depotet indrettes med en relativ tæt
membran af eksempelvis indbygget fed moræneler, der er robust
nok til at være upåvirket af de aktuelle kemikalier. Depotets kant
skal ligge ca. l m over nuværende terræn, så der ikke kan ske
indsivning ved højvandssituationer.

En sådan lukket indretning som denne giver imidlertid et "over-
skud" af perkolat som skal disponeres. Såfremt depotet indret-
tes med tæt overmembran vurderes den indsivende vandmængde
at blive relativ lille. Hvis eksempelvis depotet indrettes inden for
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et areal på 16.000 m2, og der er fastholdes et vandspejl en '/z
meter under omgivelserne vil den årlige indsivende vandmæng-
de typisk udgøre af størrelsesorden 2.000 m3 pr. år. Denne lille
vandmængde som vil være forurenet vurderes mest hensigts-
mæssigt at rense i et mindre kulfilteranlæg.

De naturlige nedbrydningshastigheder i depotet forventes at gå
så langsomt at depotet i praksis må anses som et permanent an-
læg. Det vil derfor være attraktivt, at etablere depotet så ned-
brydningsprocesserne stimuleres. Som tidligere nævnt indikerer
bl.a. Cheminovas erfaringer med drift af deres biologiske rense-
anlæg, at stofferne er biologisk nedbrydelige, og der vil derfor
være gode muligheder for, at etablere landfarmning for at tilve-
jebringe iltrige forhold suppleret med gødning og eventuelt sub-
stratkilde fra Cheminovas renseanlæg.

Et skøn over omkostningerne er givet i tabel 3. Skønnet er givet
på et usikkert grundlag og skønnet skal derfor ligeledes betrag-
tes som usikkert.

Specialdepot

Etablering af depot

Drift af specialdepot i 10 år

Statusrapporteringer

SeDcialdeoot i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

8.000

20.000

3.000

31.000

Tabel 3 Specialdepot

Imidlertid kan det ikke forventes, at denne behandling fører til
nedbringelse af indholdet af kviksølv og arsen. Det vides ikke
på nuværende tidspunkt i hvilket omfang disse to stoffer udgør
et problem. Hvis der i de 30.000 tons jord gemmer sig 0,5 -l
tons kviksølv som var den beregnede restmængde, så vil den
gennemsnitlige koncentration være fra ca. 16 - 33 mg kvik-
sølv/kg jord. Det er dog sandsynligt at indholdet vil være lavere.

Såfremt specialdepotet skal give mulighed for en efterbehand-
ling af jorden skønnes det at der skal være 10-20.000 m2 , hvil-
ket vil give en tykkelse på ca. 0,8 - 1,5 m.

Hvis der etableres et specialdepot i området kan der efterfølgen-
de deponeres jord fra andre hot-spot på Harboøre Tange, som
det vil formålstjenligt at fjerne.

2.3.3 In-situ afværge af Klitgrydedepotet

Mulighederne for en in-situ-behandling vil være kemisk- eller
biologisk behandling, evt. en kombination. Desuden skal der ta-

12468_rp_Ldckatalog_afv-muiighederreitfofurHi Hofde 42_april 200IJj\E-ClCl.doc



Side 16

ges i betragtning, at der er fri fase til stede, og at den frie fase vil
findes ved bunden i det mest finkornede materiale.

Ved en opvarmning til ca. 80° under tilførsel af lud vil færdigva-
rerne forsæbe og dermed blive uskadeliggjort og formentlig og-
så de fleste af stofferne i øvrigt. Hvis opvarmningen overstiger
120° vil færdigvarerne dekomponere med eksplosionsfare til
følge og der vil samtidig dannes forbindelser der er mere giftige
for miljøet end færdigvarerne.

Ved at injicere kraftige oxidationsmidler som ozon og brintpe-
roxid vil det være muligt at nedbryde pesticidforbindelserae.

Tilsætning af en bakteriekultur vil være en mulighed, evt. skal
der suppleres med næringsstof.

Ved valg af en metode til forceret oprensning vil det være nød-
vendigt at udføre test- og pilotforsøg, således at den mest opti-
male metode vælges

Fælles for in-situ mulighederne vil være, at det vil være svært at
etablere et anlæg med boringer på stranden. Risikoen for at bo-
ringer eller anlæg ødelægges vil være latent til stede. Konse-
kvenserne af en stormflod vil være at forureningen ved en eks-
ponering vil kunne spredes hurtigt.

Det mest sikre vil være at etablere et net afvandrette boringer,
der skydes ind i depotet fra lagunesiden. Boringernes placering i
vertikalplanet afgøres af, hvorledes forureningen vertikalt er
fordelt, således at boringerne placeres hvor den største forure-
ningskoncentration er. Arealet der skal afværges forventes at
være ca. 3.000 m2.1 det efterfølgende er der regnet med at etab-
leret 4 vandrette boringer med 10 meters mellemrum. Længden
af filterstrækket forventes at være 50 m.

Der oppumpes med en vandmængde, der sikrer at der ikke sker
udadrettede gradienter, set fra depotet og mod Vesterhavet. Der
forventes en kapacitet på 2-3 mYt. Der skal her tages højde for
de specielle stormflodssituationer, der kan forårsage et øget pres
på systemet.

Grundvandsdannelsen over arealet forventes at være ca. 2.000
m3. Sammen med indstrømningen fra siderne, beregnet som fin-
sand, vil den samlede årlige oppumpning være ca. 15.000 m3. En
endelig beregning af oppumpningen og styringen kan først fast-
lægges på baggrund af modelberegninger. I den forbindelse skal
opmærksomheden henledes på de forskelle der er i de hydrauli-
ske parametre inden for den samme formation.

Der anvendes det eksisterende behandlingsanlæg som amtet har
opført. Den eksisterende kapacitet, på ca. 3 m3/t vil være til-
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strækkelig. En eventuel udbygning af anlæggets kapacitet skal
ses i sammenhæng med valg af afværgemetode for Cheminova-
hullet.

Ved en optimal filtersætning, er det sandsynligt, at der i begyn-
delsen, inden for de første år, kan fjernes hovedparten af forure-
ningen, jævnfør med percolationsforsøgene fra Produktionsom-
rådet og Svovlgrubeme, hvor 3 volumenudskiftninger af vandet
nedbragte forureningsniveauet til 1% af udgangskoncentratio-
nen. Derefter vil det være nødvendigt at forcere oprensningen,
for at få mobiliseret de ikke vandopløselige stoffer.

Ved valg af afvægepumpning som metode, vil der stadig gælde
at i tilfælde af en stormflod, så vil en eksponering af depotet
kunne få alvorlige konsekvenser. Tidsperspektivet ved in-situ
oprensning, for at fjerne det meste af forureningen, vil være
nogle få år. For en total oprensning kan det vare op mod 50 år,
afhængig af det kriterie der fastsættes for oprensningen.

Sideløbende med oppumpningen skal der laves laboratorie- og
feltforsøg til belysning af hvilke metoder til forcering af afvær-
gen der er bedst egnede, biologiske eller kemiske.

Det foreslås, at ved valg af in-situ oprensning som metode, at
der sker en forøgelse af den årlige kystfodring ved høfde 42, for
at mindske skaderne ved en stormflod.

Et skøn over omkostningerne er givet i tabel 4. De angivne be-
løb skal på grund af det usikre grundlag betragtes som usikkert.

Kystsikring og afværgepumpning

Kystsikring:

Konstruktion af mole

Kystdræn for sikring aflejring på forstranden 300 m
Afværgepumpning :

Dræn 4 stk. å 50 m og tilslutninger

Udvidelse af behandlingsanlæg til 15 mVh

Etablering i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

15.000
1.500

4.500
8.000

29.000

Tabel 4 Kystsikring og afværgepumpning

Der er ikke medtaget omkostninger til en driftsperiode idet drif-
ten må forventes at blive permanent.

2.3.4 In-situ kemisk oxidation

De forekommede stoffer er af en karakter og variation så en ef-
fektiv nedbrydning er påkrævet, hvor kraftig oxidation vurderes
at være den mest attraktive metode. I bilag l er givet en gen-
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nemgang og vurdering af avancerede oxidationsprocesser som
kunne være attraktive. Der er ingen tvivl om, at metoderne er
effektive, men udfordringen ligger i af anvende dem på et sedi-
ment og in-situ.

Såvel oxidation med ozon, kaliumpermanganat og hydrogenpe-
rioxid vil være mulige. På baggrund af den relativt langsome re-
aktionshastighed, anses Fentons reaktionen et være den mest eg-
nede som in-situ metode samt at den umiddelbart er effektiv
overfor de aktuelle komponenter. Den lave reaktionshastighed
har dog også den ulempe, at optimal dosering er vanskelig.

Fælles for de nævnte oxidationsmetoder gælder, at det vil være
nødvendigt gennem forsøg at udvikle den rette anvendelse og
udformning af anlæg. Forsøgene bør i givet fald gennemføres i
form af indledende laboratorieforsøg der, såfremt laboratoriefor-
søgene falder lovende ud, udføres som pilotforsøg i små delom-
råder på lokaliteten. Først herefter kan metodernes egnethed i
stor skala afgøres endeligt.

Et skøn over omkostningerne er givet i tabel 5. De angivne be-
løb skal på grund af det usikre grundlag betragtes som usikkert.

Oxidationsforsøg

Forsøg:

Supplerende viden og erfaringsindsamling

Laboratorieforsøg

Feltforsøg

Dokumentation og rapportering

Anlæg:

Kystsikring og grundvandsoppumpning
(afsnit 2.3 .3)

Boringer, ledninger m.v. til depotet

Container m.v.

Oxidationsomfang i alt ekskl. rr

100

500

3.000

400

29.000

2.000

20.000

omskr.

Drift af anlæg i 5-10 år ... ...ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
ki. x 1.000

4.000

51.000

55.000

50.000-150.000
Tabel 5 Oxidationsforsøg

2.4 Afværgeforslag Cheminovahullet

Placering og omfanget af det forurenede område er endnu ikke
endelig fastlagt. Der er formodentlig ingen hot spots, men en
forurening der aftager i nordlig, østlig og i sydlig retning. Det
forventes at området er mindst 100.000 m2

Det vil være særdeles omkostningskrævende at bortgrave for-
ureningen, og der må ligeledes her påregnes omfattende ar-
bejdsmiljømæssige tiltag.
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Foruden at fa kendskab til forureningsudbredelsen, er det også
vigtigt at kende de dynamiske hydrologiske forhold der er i om-
rådet. Dette arbejde er under udførelse ved opsætning af data-
loggere og synkronpejlinger.

Det foreslås at der opstilles en dynamisk grundvandsmodel med
stoftransport, således at kommende afværgetiltag kan dimensio-
neres.

En afværgepumpning vil stabilisere forureningsudbredelsen så
der ikke sker yderligere spredning og samtidigt vil der kunne
opnås en betydelig opsamling af forureningen, jf. Afsnit 2.2.
Imidlertid må det påregnes, at området ikke alene ved en afvær-
gepumpning bliver rent selv inden for en meget lang årrække.
Det skyldes især at stoffer som triestre og færdigvarer i betyde-
lig grad vil være bundet til jordpartiklerne og kun langsomt vil
blive frigivet til vandfasen, og det kan være vanskeligt at aktive-
re hele det hydrauliske system idet det nemt kan være størrelse-
ordener i forskel på hydraulisk ledningsevne, således at pump-
ningens effektivitet i de mere lavpermeable zoner vil være be-
grænset.

Den vandopløselige del af forureningen, der er hovedparten og
den mindst farlige, vil ved en optimal filterplacering hurtigt
kunne fjernes.

For at rense hurtigere op, især den ikke vandopløselige del vil
det derfor være nødvendigt at supplere med andre metoder. Så-
fremt forureningssituationen stabiliseres med en afværgepump-
ning giver dette grundlag for at afprøve andre metoder.

Imidlertid er de forurenende forhold så komplekse i området bå-
de hvad angår stoftyper og geologiske forhold, så vi vurderer det
påkrævet at afprøve potentielle metoder i små delområder inden
det er tilrådeligt at etablere dem på hele området. På det forelig-
gende grundlag anses følgende metoder, at være attraktive:

• Afværgepumpning.

• In-situ oxidation ved anvendelse af ozon eller ved brud af
Fentons reaktion.

• Acceleret udvaskning ved anvendelse af detergenter der ned-
sætter stoffernes bindingsevne drastisk

• Biosparging ved injektion af ilt og eventuelle næringssalte
for at stimulere den biologiske omsætning. For at øge til-
gængeligheden for mikroorganismerne kan der evt. tilsva-
rende ved acceleret udvaskning tilsættes stoffer, der ned-
sætter stofferens binding til kornene.
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Vi skal understrege, at vi ikke inden for de givne rammer har
kunne foretage litteratursøgning og videnindsamling i større om-
fang, hvorfor vores beskrivelser og forlag til forsøg primært be-
ror på vores generelle eftaringer og viden som vi løbende ind-
samler. Der kan defor være forhold, der på baggrund at den na-
turlige indledning vi se videnindsamling om metoderne, der kan
begrunde ændringer og endda medføre oplagte alternative løs-
ninger.

2.4.1 Afværgepumpning

Der er i forvejen etableret et afværgeanlæg med pumpehus,
hvorfra der har været afværgepumpet i ca. 12 år fra et ca. 300 m
langt dræn parallelt med diget. I pumpehuset er der et kulfil-
teranlæg. Det vil være nærliggende at inddrage det allerede
etablerede system i overvejelserne af valg af afværge.

Det bør i givet fald først undersøges hvordan det nuværende af-
værgeanlæg fungerer, og hvor meget der vil kunne bruges hvis
systemet skal udbygges. Endvidere vil den foreslåede grund-
vandsmodel være et stærkt værktøj til dimensionering af en af-
værgepumpning. For at give den mest effektive afværge, og spe-
cielt når der er tale om et frit magasin, anbefales det at etablere
oppumpningen med vandrette dræn. For at opnå tilstrækkelig
dybde og for at undgå at skulle lave gravearbejde i stærkt for-
urenet jord, foreslås det, at de laves som indskudte vandrette
dræn.

Drænene bør så vidt muligt ligge så tæt på forureningen som
muligt. Dybden kendes endnu ikke. Afstanden mellem drænene
skønnes på baggrund af de forventede permeabilitetsforhold til
at skulle være at størrelsesorden 30 - 50 meter, afhængig af dyb-
den. Detailundersøgelser skal i givet fald danne endeligt grund-
lag for dimensionering af drænet. På baggrund af nedbørs-
mængden og indsivning fra de omkringliggende områder skøn-
nes den nødvendige vandmængde der skal pumpes op at være af
størrelsesorden 100.000 m3 pr. år

Erfaringer fra afværgetiltagene på Cheminovas areal viser at et
kulfilteranlæg overvejende binder færdigvareprodukterne (pesti-
ciderne) og kun i et mindre omfang kviksølv.

I fald afværgepumpningen udbygges, og der ikke iværksættes
andre supplerende afværgetiltag, må den forventes at skulle fort-
sætte i så lang tid, at den i praksis må betragtes som en perma-
nent aktivitet, og er en forudsætning for de efterfølgende løsnin-
ger.
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For at hindre uønsket indsivning afvand til området etableres et
omfangsdræn omkring hele område. Vandet der opsamles i om-
fangsdrænet er forudsat udledt til recipient uden rensning.

Et skøn over omkostningerne er givet i tabel 6. De angivne be-
løb skal på grund af det usikre grundlag betragtes som usikkert.

Afværgepumpning

Indledende forsøgundersøgelser:

Supplerende viden og erfaringsindsamling

Feltforsøg

Dokumentation og rapportering^
Anlæg:

Omfangsdræn 1.500 m
Opsamling af forurenet vand under Chemino-
vadepotet:

Dræn, brønde, pumper m.v.

Vandrensninganlæg

50
1.000

300

2.000

29.000

20.000

oms kr.

Drift af anlæggene, årlia udeift ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

1.350

2.000

49.000

52.350

3.000-5.000

Tabel 6 Afværgepumpning, Cheminovahullet

2.4.2 Oxidation

Der foreslås foretaget afprøvning som beskrevet i afsnit 2.3.4 i
klitgryddepotet Såfremt et forsøg gennemføret i klitgryden fal-
der positivt ud, vurderes resultaterne i det væsenligste at kunne
danne grundlag et tilsvarende anlæg i Cheminovahullet.

Skøn over omkostninger til forsøget fremgår af tabel 7.

Oxidationsforsøg

Supplerende viden og erfaringsindsamling

Laboratorieforsøg
Feltforsøg

Dokumentation og rapportering

Indledende forsøe i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

100

500

3.000

400

4.000

Tabel 7 Skøn over omkostninger for Oxidationsforsøg

Det er naturligvis vanskeligt at skønne hvad et endeligt anlæg
vil koste. I tabel 8 har vi imidlertid givet vores bedste skøn som
naturligvis skal taget med stort forbehold.
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Oprensning med oxidation:

Anlæg omfangsdræn og opsamling af forurenet vand

Anlæg oxidation

Indledende forsøg i alt

Drift af anlæa i 3-8 år ...

ekskl. moms kr.

....ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr. x 1.000

58.000

15.000

73.000

9.000 - 40.000

Tabel 8 Skøn over samlede omkostninger til oprensning med
Oxidationsforsøg

2.4.3 Accelereret udvaskning

Et forsøg til vurdering af effektiviten af accelereret udvaskning
foreslås foretaget i 2 faser. Indledningsvist laves indsamling af
viden og erfaringer, hvorefter der laves desorbtionsforsøg i labo-
ratoriet med repræsentative sedimenttyper og forureningsind-
hold fra området for at estimere en forventet effektivitet og væl-
ge mest egnede tilsætningsstoffer. De anvendte aktive stoffer
skal være relativt harmløse for miljøet.

Såfremt laboratorieforsøgene falder positivt ud gennemføres
feltforsøg 1-2 steder i området. Forsøgene påregnes gennemført
1 form at et mindre nedsivningsanlæg, hvor aktive stoffer er til-
sat nedsivningsvandet. Indledningsvist foretages dog forsøg
uden tilsætning af aktivstoffer.

Centralt i nedsivningsområdet etableres en boring som til op-
samling af vandet. Nedsivningen foretages typisk inden for et
areal på 5 x 5 meter. For at minimere problemer med entydig
tolkning af resultaterne forslås arealet spunset ind for at hindre
indsivning afvand fra omgivelserne. Det oppumpede vand ren-
ses inden videre udledning. På det foreliggende grundlag for-
ventes forureningen at kunne tilbageholdes i et aktivt kulfilter
om end de aktive tilsatte stoffer vil forringe kulfilterets effekti-
vitet. På sigt, hvis metoden vælges som afværge bør der givetvis
sigtes på en biologisk behandling af afværgevandet, hvor de ak-
tive tilsatte stoffer ikke har negativ effekt på renseeffektviteten.

En forsøgsprogram forventes at kunne gennemføres inden for l -
2 år.

Skøn over omkostninger til forsøget fremgår af tabel 9.
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Forsøg med accelereret udvaskning

Supplerende viden og erfaringsindsamling

Laboratorieforsøg

Feltforsøg

Dokumentation og rapportering

Indledende forsøg i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

100
300

2.500

800

3.700

Tabel 9 Skøn over omkostninger til forsøg med accelereret
udvaskning

Det er naturligvis vanskeligt at skønne hvad et anlæg med acce-
lereret udvaskning vil koste for hele Cheminovahullet. Imidler-
tid har vi i tabel 10 givet vores bedste skøn, omend vi skal un-
derstrege, at det er usikkert.

Anlæg til accelereret udvaskning:

Anlæg omfangsdræn og opsamling af forurenet vand

Anlæg forceret udvaskning

Anlæg i alt ekskl. moms kr.

Drift af anlæg i 2-5 år ... ....ekskl. momskr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

58.000

12.000

70.000

6.000-25.000

Tabel 10 Skøn over omkostninger for en samlet oprensning
med accelereret udvaskning

2.4.4 Biosparging

Der foreslås foretages feltforsøg inden for et ca. 10 x 10 m areal
i form af etablering af injektionsboringer (4 stk.) hvor luft pum-
pes ned således at luften stiger op gennem magasinet. For at mi-
nimere påvirkning fra omgivelserne foreslås området spunset
ind. Der etableres endvidere et større antal prøvetagningssonder
for dels at måle effektiviteten af iltningen, følge udviklingen i
redoxforholdene samt følge omsætningen. Såfremt der er behov
for det kan der temporært tilsættes næringssalte opløst i vand via
boringerne.

For at stimulere opbygning af en effektiv biomasse injiceres
indledningsvist, og eventuelt gentagne gange, bioslam fra Che-
minovas renseanlæg.

Parallelt med feltforsøgene simuleres eventuelt laboratorieforsøg
der muliggør en nemmere og hurtige afprøvning af alternative
driftforhold såsom variation afvandindhold, næringssalte, sub-
strat etc.

Det er vigtig i forbindelse med biosparging at sikre der ikke
undviger overskudsluft med et indhold af sundhedsskadelige
stoffer i uacceptabel grad til omgivelserne, og det er defor en
vigtig parameter at optimere lufttilførslen. I forbindelse med for-
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søget laves en overdækning, som giver mulighed for at opsamle
overskudsluft. der etableres et kulfilter, der giver mulighed for at
rense luften hvis den indeholder stoffer i uacceptable mængder.

Såfremt der ikke kan fås de nødvendige iltrige forhold foreslås
det at lave forsøg med ren ilt.

Den biologiske omsætning kan vise sig at være begrænset at
biotilgængeligheden for mikroorganismerne. For at øge denne
kan det være formålstjenligt at skabe forhold, hvor stoffer ikke
bindes så stærkt til sedimentet. For at øge denne vil det være in-
teressant undersøge effekten af tilsætning af aktivt stoffer tilsva-
rende forsøgene med accelereret udvaskning. Indledningvist
foretages sådanne forsøg dog i laboratoriet og først i felten hvis
disse forsøg viser en signifikant effekt.

Skøn over forsøgsomkostningerne er givet i tabel 11.

Forsøgene forventes at kunne gennemføres inden for en 2-3 årig
periode.

Forsøg med biosparging:

Supplerende viden og erfaringsindsamling

Feltforsøg

Drift

Laboratorieforsøg

Dokumentation og rapportering

Indledende forsøg i alt ... ... ekskl. moms kr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

300

3.000

2.000

500

500

6.300

Tabel 11 Skøn over omkostninger til forsøg med biosparging

Såfremt forsøgene falder positivt ud har vi i tabel 12 givet vores
bedste skøn over eventuelle samlede omkostninger, omend vi
skal understrege at skønnet er meget usikkert.

Biosparginganlæg:

Anlæg omfangsdræn og opsamling

4.000 stk. boringer til ca. 5 m u.t.

Container, rør m.v.

Drift af anlæg i 5-10 år

af forurenet vand

ekskl. momskr.

Skønnet overslag
kr.x 1.000

57.500

10.000

15.000

82.500

20.000 - 40.000

Tabel 12 Skøn over anlægsomkostninger til biosparginganlæg
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3. SAMLET VURDERING

Som det fremgår af de enkelte afsnit og forslag til afværgemu-
ligheder er der for hver mulighed en række forudsætninger, som
ikke er klarlagt på nuværende tidspunkt. Dette bevirker, at for-
slagene skal tages med forbehold. Endvidere skal vi understrege,
at der er tale op et ideoplæg, og der således ikke foreligger skit-
se- eller detailprojektering som grundlag for løsningernes om-
fang og prissætning.

Endvidere vil vi fremhæve, at der er tale om en forurening(-er),
hvor der kun foreligger få erfaringer og viden med hensyn til de
enkelte stoffers skæbne i jordmiljøet, ligesom der forefindes
mange stoffer som ikke er identificeret. Desuden er der tale om
meget giftige stoffer, som stiller store krav til såvel arbejdsmiljø
i forbindelse med anlægsarbejdet og eventuelle drift samt be-
skyttelse mod spredning til det eksterne miljø i området herun-
der de nærliggende byer. Derfor må det påregnes, at der i for-
bindelse med en afværge skal arbejdes med store sikkerheds-
margener såvel hvad angår effektivitet af de tekniske anlæg som
de sikkerhedsmæssige forhold.

I tabel 13 har vi samlet hovedtallene for forslagene til afværge,
som vi har givet i de forrige afsnit og vi skal endnu engang un-
derstrege at der er tale om skøn herunder også varigheden af
driftsperioder.

Klitgrydedepotet
Opgravning
Ekstern behandling
Deponering og behand-
ling i specialdepot
Afværgepumpning incl.
kystsikring
In-situ kemisk oxidation

Cheminovahullet
Afværgepumpning
In-situ oxidation

Accelereret udvaskning

Biosparging

Anlæg, mio. kr.

15
196
15

29

Forsøg: 4
(Skøn for an-
læg: 51)

58,9
Forsøg: 4
(Skøn for an-
læg: 51)
Forsøg: 3,7
(Skøn for an-
læg: 70)
Forsøg: 6,3
(Skøn for an-
læg: 82,5)

Drift, mio. kr.

23 (10 år)

3-5 pr. år

(Skøn for
anlæg i 5-10
år: 50-150)

3-5 pr. år
(Skøn for
anlæg i 5-10
år: 50-150)
(Skøn for
anlæg i 5-10
år: 25-50
(Skøn for
anlæg i 5-10
år: 20-40)

I alt, mio. kr.

15
196
38

29 plus drift

Forsøg: 4
(Skøn for an-
læg: 101-201)

58,9 plus drift
Forsøg: 4
(Skøn for an-
læg: 101-201)
Forsøg: 3,7
(Skøn for an-
læg: 95-120)
Forsøg: 6,3
(Skøn for an-
læg: 102,5-
120,5)

Hvor der i tabellen er nævnt "skøn for anlæg" er der tale om skøn for hvad
en samlet anlægsomkostn. kunne være hvis forsøgene falder positivt ud.

Tabel 13 Samlet oversigt over skønnede omkostninger for af-
værgetiltag
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Som vi ser situationen for de 2 forurenede områder er der tale
om en afvejning af følgende overordnede forhold. Vi skal dog
ikke udelade at nævne, at de fremhævede forhold beror på vores
forudsætninger og viden om forholdene, og der således kan være
andre forhold herunder politiske hensyn, der begrunder flere og
andre forhold.

• Behov for oprensning af hensyn til nuværende skadevirkning
på miljøet

• Vurdering af behovet for akut oprensning af hensyn til risi-
koen ved en stormflod

• Vurdering af behovet for oprensning for at begrænse yderli-
gere forureningsspredning via grundvandet

• Omkostningerne til oprensning

• Risikoen for skader på mennesker og miljø i forbindelse med
oprensning

• Usikkerhed ved effektivitet og varighed af avancerede op-
rensningsmetoder

Med baggrund i disse forhold bør det overvejes, at iværksætte
snarlige tiltag vedrørende Klitgrydepotet, hvor en hurtig, sikker
og acceptabel økonomisk løsning kunne være at bortgrave de-
potet og placere det i et specialdepot. I specialdepotet er der der-
efter mulighed for under kontrollerede forhold at iværksætte for-
søg med rensning af den opgravede jord.

Vedrørende Cheminovahullet vurderer vi, ligeledes med ud-
gangspunkt i ovenstående forhold, at der ikke på samme måde
som med Klitgrydedepotet er behov for akutte tiltag. Imidlertid
"vandrer" forureningen og det vil være formålstjenligt at stoppe
denne transport. Dette kan gøres ved at etablere en grund-
vandsænkning, men da dette tiltag må forventes at skulle oret-
holdes i en meget lang årrække anbefales det i givet fald at
iværksætte forsøg for på sigt at fjerne forureningen eller ned-
bringe den til et acceptabelt niveau. Umiddelbart kan biospar-
ging være et attraktivt tiltag.

Vi skal dog nævne, at supplerende undersøgelsesresultater i om-
rådet meget vel kan have stor betydning for hvilke tiltag der er
attraktive, og vi vil derfor afslutningsvis understrege, at nærvæ-
rende ideoplæg, der er udarbejdet inden en kort tid og begræn-
sede økonomiske rammer naturligvis kun kan være et bidrag til
beslutningsprocessen om de videre foranstaltninger i området.
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Avancerede oxidationsprocesser

Avancerede oxidationsprocesser (AOP) har været anvendt til oprensning af forurenet vand de sid-
ste 25 år. Den grundlæggende kemi er særdeles omfattende og velunderbygget, og nu så småt ved at
nå ud fra universiteterne og lærebøgerne og ind i den anvendte proceskemi.

Fælles for næsten alle oxidationsprocesser, som betegnes AOP er dannelsen af frie radikaler. Et frit
radikal er et molekyle eller ion som har en eller flere uparrede elektroner. Disse frie radikaler er
overordentligt stærkt oxiderende. De udviser ofte en lav selektivitet og deres levetid i vandet er ofte
i mikrosekundt området. I tabel 1. er vist en række af ofte anvendte oxidationsmidler og deres oxi-
dationspotentiale.

Oxidationsmiddel

OH Hydroxyl radikalet

O2" Superoxid anion radikalet

03

H202

H02

KMnO4

Ozon

Hydrogenperoxid

Peroxyl radikalet

Kaliumpermanganat

Oxidationspotentiale (Volt)

2,80

2,42

2,07

1,77

1,70

1,68

Tabel l Oxidationspotentialer for stærke oxidationsmidler ofte anvendt i AOP

Som det fremgår af tabel 3.1 er der en del "oxidationspower" at hente ved kemisk oxidation, især
processer som er baseret på ozon eller hydroxyl radikalet.

Den mest oplagte fordel ved at anvende kemisk oxidation, er at forureningen nedbrydes på stedet.
Denne fordel, sammenlignet med f.eks. AC-filtrering, hvor forureningen flyttes fra vandfasen og
over i en fast fase, er oplagt.

Ved kemisk oxidation er det optimale mål at mineralisere forureningen til CO: og vand. Ofte vil
dette være meget resursekrævende og en delvis nedbrydning kan være at foretrække. Det er en ud-
bredt misforståelse at forureninger kan "fjernes" uden at efterlade sig spor. Der vil altid være ned-
brydnings produkter fra en kemisk oxidation. Det er således en efterfølgende en vurdering om ned-
brydningsprodukterne har en sådan karakter, så de kan accepteres, evt. bionedbrydes og udledes til
recipient eller kloak.

Ved oxidation med oxidationsmidlerne vist i tabel l, er nedbrydningsprodukterne ofte lettere biolo-
gisk nedbrydelige som følge af behandlingen.

I kraft af radikalernes reaktivitet er det en forudsætning at de genereres i selve forureningen. Dette
medføre en teoretisk/praktisk opdeling af de kemiske oxidationsprocesser. I de tilfælde, hvor vandet
kan oppumpes kan de fleste former for oxidation anvendes direkte i vandet. Ved en hurtig og kon-
centreret generering af radikaler opnås den største rensnings effektivitet. Ved dybtliggende forure-
ninger, eller i tilfælde, hvor vandet ikke kan oppumpes og forureningen dermed skal nedbrydes på
stedet, skal genereringen af radikalerne være langsom. Disse processer er mere tidskrævende.

I efterfølgende beskrivelse af kemiske oxidationsprocesser er denne teoretiske/praktiske opdeling af
anvendelsesområder bibeholdt.

Ved kemisk oxidation blandes/ tilsættes oxidationsmidler direkte til forureningen. Afhængig af de
omgivende betingelser vil der kunne observeres et førsteordens henfald af en eller flere forurenings
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komponenter. Den numeriske størrelse af denne førsteordens henfaldskonstant vil være givet ved
produktet af den givne komponents koncentration og koncentrationen af oxidationsmidlet. Det bli-
ver på denne baggrund svære og svære at fjerne de sidste rester af forurening, en ikke uvæsentlig
detalje ved dimensionering af processerne.

Der er en lang række kemiske oxidationsprocesser som kan anvendes på komplicerede blandings
forureninger, kun de vigtigst er omtalt her med en vurdering af behandlingens relevans overfor den
aktuelle forurening.

1) Ozon baserede oxidation
2) Oxidation med kaliumpermanganat
3) Oxidation med hydrogenperoxid
4) UV-bestråling med og uden aktivering.

1. Oxidation ved alm. ozonation

Metoden

Ved alrn. ozonation oxideres forureningskomponenterne primært ved addition af ozon til carbon-
carbon dobbeltbindingerne. Reaktionerne foregår i væske og effektiviteten afhænger af substitutio-
nen omkring carbon-carbon dobbeltbindingerne. Mekanismen er en 1,3-di-polær cycloaddition til
dobbeltbindingen.

Et eksempel er ozonation af chlor-ethener, hvor antallet af chloratomer ved dobbeltbindingen, kraf-
tigt nedsætter reaktiviteten overfor ozon, således at DCE nedbrydes ca. l O6 gange hurtigere end
PCE.

Forureningskomponenter som ikke indeholder dobbeltbindinger kan oxideres via andre mekanis-
mer, hvor ozon virker som elektrophil. Et eksempel er ozonation af parathion til paraoxon, hvor
svovl substitueres med oxygen. Efterfølgende oxideres paraoxon til di- og tri-nitrophenol. Ved
overskud af ozon oxidere parathion til CO2, vand og phosphorsyre. Mono, - di, tri og polysulfider
oxideres af ozon til sulfat. Estere og syrer af phenoxyalkyler oxideres af ozon til glycolsyre, oxalsy-
re, chlorid, C02 og vand.

Validering af metoden

Alm. ozonation har været anvendt til kemisk oxidation de sidste 50 år. Der er store mængder af lit-
teratur på området, (f.eks. Handbook of Ozone Technology and Application vol II.) og nedbrydning
af pesticider har været særligt intensivt undersøgt de sidste 10-15 år. Der findes studier med ned-
brydning af især Lindan og DDT, Parathion og Malathion, phenoxyeddikesyre herbicider: 2,4D,
2,4,5-T og MCPA samt triaziner : Atrazin.

Der har været fa anvendelser, hvor ozon-gas injiceres direkte ned i forureningen. Dette kræver et
ekstraordinært stort sikkerhedssystem med vakuum ventilering på terræn.

Alm. ozonation anvendes primært på umættede forbindelser i vandfasen. En forudsætning for be-
handlingens effektivitet, er at ozon gas fysisk opløses i vandet. Dette kræver en del overvejelser
vedrørende form og struktur af ozonationstanken, idet ozon er forholdsvis dårligt opløselig i vand,
relativt set i forhold til oxygen. I den aktuelle sag vil nedbrydningsprodukterne, ved tilstrækkelig
ozonation være biologisk nedbrydelige og den akutte toksicitet vil være kraftigt reduceret. En kom-
bination med mikrobiologisk efterbehandling vil derfor være en oplagt løsning
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Ozonation aktiveret med hvdrogenperoxid

Aktiveret ozonation anvender tilsætning af hydrogenperoxid. Dette medføre et accelereret henfald
af ozon, hvorved der dannes OH radikaler, som jf. tabel 1. er kraftigt oxiderende. Hvis komponenter
i vandet er særligt reaktive overfor ozon vil de mest reaktive forureningskomponenter nedbrydes af
både ozon og de ved ozonhenfaldet producerede radikal. Nedbrydningsprodukterne fra den aktive-
rede ozonation vil i sammensætning minde om nedbrydningsprodukterne fra den ahn. ozonation.
Dog med den undtagelse at metastabile mellemprodukter som paraoxon og malaoxon ikke vil dan-
nes i så store koncentrationer pga. at ozon ikke udelukkende går til ozonation men i høj grad vil gå
til radikaldannelse via hydrogenperoxid.

Validering af metoden

Hydrogenperoxid aktiveret ozonation, ozon-peroxid systemet eller Peroxon behandling er alle sy-
nonymer for det samme har som almindelig ozonation været kendt i mange år. Den udspringer som
mange andre avancerede oxidationsprocesser fra reaktorkemien. Der findes en righoldig litteratur
om processen og om nedbrydning af specifikke kemiske stoffer.

Metoden er på nuværende tidspunnkt. kun anvendelig på vandfaser, men en modificering af meto-
den kunne medføre en bredere anvendelse. Ved en lokal hotspot kunne hydrogenperoxid injeceres
fra terræn og ozon gas injeceres under forureningen. Hvis kontakt mellem hydrogenperoxid og ozon
gas sker i eller omkring hotspot vil radikaldannelsen medføre en accelereret mineralisering af for-
ureningskomponenterne.

Jacobsens reaktion

En variant af den hydrogenperoxid aktiverede ozonation er Jacobsen reaktionen, hvor jern(II) hol-
digt vand ozoneres. Ved processen oxideres Fe(II) til Fe(IV) (ferylionen FeO2+), som er kraftigt
oxiderende. Afhængig af reaktionsbetingelseme vil der også være et bidrag af radikaler fra Fentons
reaktion ( se næste afsnit). Det samlede resultat vil overordnet være en accelereret oxidation af for-
ureningskomponenter. Laboratorie afprøvninger afreaktionen har vist en øget effektivitet af ned-
brydningshastigheden på en faktor 4-5, sammenlignet med den hydrogenperoxid aktiverede ozona-
tion. Mængden af tilsat jern(II) vil efter reaktionen ligge som blandinger af Fe(III) salte.

2. Oxidation med kaliumpermanganat

Oxidation med kalium eller natrium pernianganat bygger på den oxiderende permanganat ion som i
sur væske reduceres til mangan(II). Reaktionsmekanismen er en hydroxylering af umættede car-
bon-carbon dobbeltbindinger. Efterfølgende oxideres hydroxylgrupper til tilsvarende aldehyder el-
ler ketoner. Processen er især vel undersøgt for nedbrydning af chiorerede opløsningsmidler. Da
metoden ikke bygger på radikal kemi kan den med fordel anvendes til in-situ oprensning, hvor en
opløsning af kalium/natrium permanganat pumpes direkte ned i forureningen. Behandlingen kræver
en forholdsvis lang behandlingstid, idet selve oxidationen sker i vandfasen og transporten fra jord-
matrisen og ud i porevandet let kan blive hastighedsbestemrnende.

Validering af metoden

Oxidation med kaliumpernamganat er gennemprøvet og anvendt til insitu oprensning både i Dan-
mark og internationalt. En lang række substituerede alkener kan nedbrydes inden for 20-60 minut-
ters behandling. Processen har også været afprøvet overfor forureninger med MTBE, men uden den
store succes.
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3. Oxidation med hydrogenperoxid.

Hydrogenperoxid kan optræde som både oxidationsmiddel og reduktionsmiddel. Det er et af de
mest alsidige oxidationsmidler og reaktiviteten overfor substituerede aromater, alkener og BTEX er
god. Polyaromater nedbrydes ikke af hydrogenperoxid. Studier af nedbrydningsprodukterne fra
processen er mangelfuld, men erfaringsmæssigt vil sammensætningen af nedbrydningsprodukter fra
hydrogenperoxid oxidation være at sammenligne med kaliumpermanganat oxidation,

Validering af metoden

Oxidation med hydrogen peroxid er meget simpel og kan anvendes til både in og ex-situ oprens-
ning. Den største fordel ved metoden, er at der ikke efterlades rester af oxidationsmidlet i jor-
den/vandet, idet nedbrydningsproduktet er oxygen.

Fentons reaktion

Fentons reaktion bygger på oxidation af jem(II) til jern(III) via hydrogenperoxid. Ved processen
dannes OH radikaler som bære systemets oxidative kapacitet. Der er i dag en del tvivl om præcis
hvilke former for aktiveret jern som indgår i processen. Undersøgelser tyder på at ferrylionen fra
Jacobsen reaktionen kan være involveret, idet ferrylionen kan hydrolyseres ved neutralt pH til
jem(III) og OH radikaler.

Fenton reaktionen forløber langsomt og kræver lavt pH (3-4). Dette gør den særligt egnet til in-situ
oprensning, idet reaktanderne (opl. af Fe2+ og ^02) separat kan doseres direkte i forureningen.
Herved er det ikke nødvendigt at oppumpe det forurenede vand til behandling. Mængden af tilsat
jern(II) vil efter reaktionen ligge som blandinger af Fe(III) salte.

Nedbrydningsprodukterne fra Fentons reaktion vil i sammensætning minde om nedbrydningspro-
dukterne fra den almindelige ozonation. Dog med den undtagelse at metastabile mellemprodukter
som paraoxon og malaoxon ikke dannes ved nedbrydning af malation og paration.

Validering af metoden

En ulempe ved Fentons reaktion er den relativt langsomme dannelseshastighed for OH radikalerne
samt en eventuel udfældning af Fe(III), som kan vanskeliggøre dosering af reagenter. Det er især
ved in-situ anvendelse, at dette er et problem. Der er mange danske og internationale erfaringer med
metoden.

De beskrevne processer, med undtagelse af den direkte ozonation, kan anvendes på alle former for
vand, idet den oxidative kapacitet primært bæres af ikke selektive frie radikaler. Det er med andre
ord alle forurenings komponenterne som over en kam nedbrydes, nogle hurtigere end andre.
De efterfølgende processer er ligeledes kemiske oxidationsprocesser, men dannelsen af OH radika-
ler sker ved ultraviolet bestråling. En forudsætning for anvendelse af disse ofte mere simple meto-
der er at vandet er transparent for UV-lys.

4. Oxidationsprocesser baseret på ultraviolet bestråling.

En forudsætning af anvendelse af UV-baserede oprensningsprocesser er at det behandlede vand op-
pumpes og filtreres for suspenderet stof, UV-lyset skal kunne gennemtrænge vandet i en acceptabel
bestrålingsdybde.
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Ved UV-bestråling afvand kan den energi som afsættes i vandet introducere en mild grad af oxida-
tion. Denne fremgangsmåde er velkendt fra UV-sterilisering af drikkevand. En egentlig oxidation af
forureningskomponenter er yderst ringe, men specielle forureningskomponenter som absorberer
UV-lys kan dog nedbrydes (photolyse). Den oxidative kapacitet for et UV-baseret system kan for-
øges ved tilsætning af forskellige aktivatorer.

De metoder som efterfølgende beskrives er alle UV-aktiverede, og kan ved rigtig valg af aktivator
opnå en oxidativ kapacitet som er fuldt på højde med ozon-baserede oxidationsprocesser.

Oxidation med UV og hvdrogenperoxid

Ved UV bestråling afvand indeholdende hydrogenperoxid spaltes hydrogenperoxid til to OH-
radikaler. En forudsætning for behandlingens effektivitet er at vandet er transparent for UV-
bestrålingen.

Metoden er meget simpel og kræver kun en belysningsreaktor og tilsætning af hydrogenperoxid via
en doseringspumpe. Reaktiviteten af hydrogenperoxid er lav i UV-lys (200 rim) og processen han
effektiviceres på forskellige måder.

Photo-Fenton reaktionen er en variant af den normale Fentons reaktion. Det er de samme reagenser
som anvendes, men ved samtidig UV belysning er det muligt af photolysere den dannede Fe(III),
hermed dannes Fe(II) og OH radikaler. Hertil kommer et biddrag fra den direkte spaltningen af hy-
drogenperoxid.

Validering af metoden

Nedbrydningsprodukterne fra UV- behandling med og uden aktivering vil i sammensætning minde
om nedbrydningsprodukterne fra den ahn. ozonation. Dog med den undtagelse at metastabile mel-
lemprodukter som f.eks. paraoxon og malaoxon ikke dannes. Generelt opnås en reduceret akut tok-
sicitet samt en bedre biologisk omsætning.

Da processerne alle bygger på OH radikalets oxidative effekt, vil processerne være egnede overfor
næsten alle former af forureninger.

Aktivering med titaniumdioxid

En del af den energi som afsættes i vandet ved UV bestråling kan "fanges" af en katalytisk overfla-
de af et halv-leder metaloxid. Af de metaloxider som i dag kan købes kommercielt, har vi særligt
gode erfaringer med titaniumdioxid, som er billigt og let at anvende.

UV-bestråling af en overflade belagt med titaniumdioxid vil give anledning til spaltning afvand til
OH radikaler. Er der ligeledes hydrogenperoxid i vandet vil radikaldannelsen accelereres mange
gange. Metoden er i HOH anvend på oprensning af MTBE, BTEX og chiorerede opløsningsmidler.
En forudsætning for processens anvendelighed er at det forurenede vand ved stærk turbulens kom-
mer i fysisk kontakt med TiO2 overfladen, et stort overflade areal er derfor ensbetydende med en
høj effektivitet. Som for de øvrige UV metoder er det en forudsætning, at ikke bare vandet men
TiO2 overfladen belyses tilstrækkeligt. Dette vil som oftest udgøre det største problem ved dimensi-
onering af et reaktor til formålet.
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